Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej
Money Makers w 2012 roku
oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania

1. Informacje wstępne
Niniejszy dokument zawiera informacje podlegające obowiązkowi upowszechnienia przez dom
maklerski Money Makers Spółka Akcyjna (dalej: Money Makers, Spółka) na podstawie art. 98a ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010
r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) w zakresie, trybie, formie i terminie określonych w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z
adekwatnością kapitałową (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1615 z późn. zm., dalej: Rozporządzenie w
sprawie upowszechniania).
Realizując obowiązek wynikający z § 6 Rozporządzenia w sprawie upowszechniania, Spółka
opracowała „Politykę informacyjną dotyczącą adekwatności kapitałowej w Money Makers S.A.”,
która została umieszczona na stronie internetowej moneymakers.pl.
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie, o ile nie wskazano inaczej, dotyczą okresu od
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku lub stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i zostały
oparte o roczne, zbadane przez niezależny, uprawniony podmiot i zatwierdzone przez walne
zgromadzenie akcjonariuszy Money Makers sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012.
2. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykiem w Money Makers S.A.
2.1. Strategia i procesy zarządzania różnymi kategoriami ryzyka
W Money Makers funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, którego celem jest identyfikacja, pomiar
lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Spółki.
Strategia zarządzania różnymi kategoriami ryzyka w Money Makers S.A. została sformalizowana
poprzez przyjęcie regulacji wewnętrznych, w tym przede wszystkim „Regulaminu Zarządzania
Ryzykiem i Zarządzania Kapitałowego w Money Makers S.A.” (dalej: Regulamin). W ramach strategii
zarządzania poszczególnymi ryzykami, w Spółce zidentyfikowano następujące rodzaje ryzyk:
1)

operacyjne;

2)

walutowe;

3)

kredytowe;

4)

przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań;

5)

stopy procentowej w portfelu niehandlowym;

6)

zmiany warunków makroekonomicznych;

7)

płynności;

8)

reputacyjne.

Z uwagi na stosowanie procedur ograniczania ryzyka w prowadzonej działalności, ryzyko stopy
procentowej w portfelu niehandlowym, ryzyko walutowe, ryzyko przekroczenia limitu koncentracji
zaangażowania i limitu dużych zaangażowań oraz ryzyko płynności zostały zidentyfikowane jako

nieistotne, z zastrzeżeniem, że Spółka może być narażona na ryzyko walutowe w związku z
ponoszeniem niektórych rodzajów kosztów w walucie euro. Lista ryzyk, zarówno występujących, jak i
istotnych, jest na bieżąco weryfikowana przez Spółkę.
2.2. Struktura i organizacja jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem oraz pozostałe
rozwiązania organizacyjne
W Money Makers wyodrębniono Departament Prawny i Compliance, w którego skład wchodzi m.in.
Komórka Zarządzania Ryzykiem oraz Komórka ds. Adekwatności Kapitałowej. Osobą kierującą
pracami Departamentu Prawnego i Compliance, a w związku z tym również wskazanymi wyżej
Komórkami, jest Inspektor Nadzoru.
Do zadań Komórki Zarządzania Ryzykiem należy w szczególności:
- mierzenie, minimalizowanie i monitorowanie ryzyka w Spółce;
- bieżące zarządzanie ryzykiem;
- dokonywanie przeglądów szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego;
- zarządzanie procesami w ramach systemu zarządzania ryzykiem.
Do zadań Komórki ds. Adekwatności Kapitałowej należy w szczególności:
- wyliczanie wymogów kapitałowych oraz raportowanie do Zarządu w tym zakresie;
- zarządzanie kapitałem i planowanie kapitałowe;
- upowszechnianie informacji dotyczących kapitałów nadzorowanych (częścią tego procesu jest
niniejszy dokument).
Zarząd Money Makers wykonuje w szczególności następujące zadania z zakresu zarządzania
ryzykiem:
- zapewnienie przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa z zakresu adekwatności kapitałowej;
- opracowywanie i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem, w tym procedur związanych z tym
zarządzaniem;
- zatwierdzanie przyjętych rodzajów limitów wewnętrznych oraz ich wysokości.
2.3. Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka
Pomiar poszczególnych kategorii ryzyk, w związku z procesem wyliczania wymogów kapitałowych
odbywa się w Money Makers z częstotliwością dzienną (każdego dnia roboczego). W Spółce
wdrożono system raportowania wewnętrznego, którego podstawowym elementem jest miesięczny
raport z zarządzania ryzykiem oraz z zarządzania i planowania kapitałowego, przygotowywany
wspólnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Spółki i przekazywany Zarządowi oraz Radzie
Nadzorczej.
Ponadto, w Spółce przeprowadza się regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, testy warunków
skrajnych, których wyniki są raportowane do Zarządu i Rady Nadzorczej.
Raz w roku Komórka Zarządzania Ryzykiem sporządza i przekazuje Zarządowi pisemne sprawozdanie
z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem.

2.4. Działania w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka oraz strategii i procesów
monitorowania skuteczności zabezpieczeń i technik redukcji ryzyka
Money Makers prowadzi działalność w sposób bezpieczny, dostosowany do ogólnego poziomu ryzyka
akceptowanego przez Radę Nadzorczą. W tym celu Spółka stosuje następujące zasady ograniczania
ryzyka:
1) prowadzi działalność, której skala jest nieznacząca w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania
całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich
oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych
papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1571 z późn.
zm., dalej: Rozporządzenie o wymogach kapitałowych);
2) nie dokonuje operacji zaliczanych do portfela handlowego w rozumieniu Rozporządzenia
o wymogach kapitałowych;
3) nie nabywa towarów;
4) nie udziela pożyczek;
5) nie stosuje sekurytyzacji swoich aktywów;
6) środki własne Spółki, z zastrzeżeniem pkt 7, są przechowywane na rachunkach bieżących lub
inwestowane w lokaty w polskich złotych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 (trzy)
miesiące w przypadku każdej lokaty;
7) w celu realizacji umowy najmu powierzchni biurowej, Spółka może nabywać waluty obce
(euro) w celu zapłaty faktury (faktur) wystawionej Spółce przez firmę wynajmującą lokal, przy
czym ilość środków własnych ulokowanych w euro nie może przekroczyć 2% poziomu
nadzorowanych kapitałów.
Ponadto, w Money Makers wprowadzono odpowiednie do skali i stopnia złożoności prowadzonej
działalności limity wewnętrzne, ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych
obszarach działania domu maklerskiego. Poziom tych limitów jest dostosowany do ogólnego poziomu
ryzyka akceptowanego przez Radę Nadzorczą. Ustalone limity wewnętrzne w Spółce są następujące:
1) limit dotyczący koncentracji zaangażowania wobec instytucji finansowych;
2) limit udziału wymogu z tytułu poszczególnych ryzyk w całości kapitału wewnętrznego;
3) limit wartości środków własnych utrzymywanych w walucie euro.
Ponadto Spółka przestrzega limitów wynikających z przepisów prawa.
3. Wymogi z zakresu adekwatności kapitałowej Money Makers S.A.
3.1. Firma domu maklerskiego
Pełna nazwa (firma) Spółki brzmi: Money Makers Spółka Akcyjna.

3.2. Informacje dotyczące grupy kapitałowej oraz konsolidacji
Money Makers nie jest spółką zależną od jakiejkolwiek innej spółki, nie posiada również spółek
zależnych (nie należy do żadnej grupy kapitałowej). Nie występują podmioty, które są objęte
konsolidacją pełną lub proporcjonalną ani podmioty pomniejszające kapitały nadzorowane.
4. Informacja finansowa
W celu spełnienia obowiązku wynikającego z § 2a załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie
upowszechniania, Money Makers zamieszcza na stronie internetowej www.moneymakers.pl plik w
formacie .pdf zawierający następujące dokumenty w ramach informacji finansowej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

roczne sprawozdanie finansowe;
wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej;
bilans;
rachunek zysków i strat;
zestawienie zmian w kapitale własnym;
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy;
opinię biegłego rewidenta.

5. Kapitały nadzorowane Money Makers S.A.
W związku z faktem, że skala działalności Money Makers jest nieznacząca w rozumieniu
Rozporządzenia o wymogach kapitałowych, kapitały nadzorowane Spółki są obliczane zgodnie z § 1
ust. 2 załącznika nr 12 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. Ponieważ w bilansie Spółki nie
występują pozycje, które można zaliczyć do kapitałów uzupełniających II kategorii, kapitały
nadzorowane są równe kapitałom podstawowym pomniejszonym o pozycje wskazane w § 2 ust. 2-3
załącznika nr 12 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. Poniższa tabela przedstawia
poszczególne pozycje wykorzystywane przy wyliczaniu kapitałów nadzorowanych:
POZIOM KAPITAŁÓW NADZOROWANYCH MONEY MAKERS
A. Kapitały podstawowe [1+2+3+4]
1.
Kapitał (fundusz) zakładowy
2.
Kapitał (fundusz) zapasowy
3.
Pozostałe kapitału (fundusze) rezerwowe
4.
Pozycje dodatkowe kapitałów zasadniczych
B. Pomniejszenia kapitałów podstawowych [5+6+7+8+9]
5.
Akcje własne
6.
Wartość firmy
7.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
8.
Niepokryta strata z lat ubiegłych
9.
Strata bieżącego okresu
C. Kapitały nadzorowane [A-B]

11 040 401,54 zł
563 334,40 zł
10 477 067,14 zł
0,00 zł
0,00 zł
6 318 005,12 zł
0,00 zł
0,00 zł
498 287,56 zł
1 404 616,05 zł
4 415 101,51 zł
4 722 396,42 zł

Jeżeli w powyższej tabeli nie występują inne pozycje wskazane w Rozporządzeniu o wymogach
kapitałowych jako elementy wzoru na wyliczenie kapitałów nadzorowanych domu maklerskiego
oznacza to, że pozycje te są równe 0,00 zł lub nie dotyczą Money Makers z uwagi na zakres i rodzaj
prowadzonej działalności.
6. Przestrzeganie wymogów kapitałowych przez Money Makers
6.1. Opis metod stosowanych przez Money Makers do ustalania kapitału wewnętrznego
stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności
Money Makers szacuje kapitał wewnętrzny jako sumę kapitału wewnętrznego na pokrycie
następujących rodzajów ryzyk:
1)
2)
3)
4)

Ryzyka operacyjnego;
Ryzyka kredytowego;
Ryzyka zmian warunków makroekonomicznych;
Ryzyka reputacyjnego;
Ryzyko operacyjne

Spółka szacuje kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka operacyjnego zmodyfikowaną metodą
podstawowego wskaźnika według poniższego wzoru:
WKRO = 15% * Wynik
gdzie:
WKRO – kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka operacyjnego;
Wynik – suma następujących pozycji z rachunku zysków i strat Spółki:
1) przychody z działalności maklerskiej;
2) koszty z tytułu prowizji i innych opłat (wartość ujemna);
3) wynik z operacji instrumentami finansowymi zaliczonymi do portfela handlowego;
4) przychody z tytułu dywidend nieuwzględnione w wyniku z operacji instrumentami
finansowymi zaliczonymi do portfela handlowego;
5) przychody finansowe;
6) koszty finansowe (wartość ujemna);
7) pozostałe przychody operacyjne.
Pozycje powyższe uwzględniają korekty, o których mowa w § 7-9 załącznika nr 11 do Rozporządzenia
o wymogach kapitałowych.
Ryzyko kredytowe
Spółka szacuje kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka kredytowego w sposób odpowiadający
metodzie obliczania wymogu kapitałowego (regulacyjnego) z tytułu tego ryzyka. Wobec powyższego,
kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka kredytowego jest sumą ekspozycji Money Makers ważonych
ryzykiem pomnożonych przez 8%. Szczegółowe zasady wyznaczania ekspozycji i przypisywania im
wag znajdują się w załączniku nr 6 do Rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

Ryzyko zmian warunków makroekonomicznych
Spółka wylicza kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka zmian warunków makroekonomicznych
według poniższego wzoru:
WKRM = SPN,A * MKN,A + SPN,O * MKN,O * x
gdzie:
WKRM – kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka zmian warunków makroekonomicznych;
SPN,A – szacowany przez Spółkę spadek przychodów w roku N (w porównaniu do roku N-1)
związany z szokową zmianą warunków makroekonomicznych wpływających na ceny akcji;
MKN,A – mnożnik kosztów, związany z ograniczeniem poziomu kosztów w przypadku spadku
przychodów o wartość SPN,A;
SPN,O – szacowany przez Spółkę spadek przychodów w roku N (w porównaniu do roku N-1)
związany z szokową zmianą warunków makroekonomicznych wpływających na ceny obligacji;
MKN,O – mnożnik kosztów, związany z ograniczeniem poziomu kosztów w przypadku spadku
przychodów o wartość SPN,O;
x – współczynnik równy 1 wtedy i tylko wtedy, gdy średni czas trwania (duration) całego
portfela obligacji w zarządzaniu jest dłuższy niż 3 lata. W przeciwnym wypadku współczynnik
ten jest równy 0.
Ryzyko reputacyjne
Spółka wylicza kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka reputacyjnego według poniższego wzoru:
WKRR = AZ*0,05% + AZ*X%
gdzie:
WKRR – kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka reputacyjnego;
AZ – łączna wartość aktywów w zarządzaniu według stanu na koniec poprzedniego miesiąca;
X – współczynnik dodatkowy uzależniony od ocen ważonych wynikających z kwestionariusza
samooceny.

Jeżeli zgodnie z przepisami prawa i bieżącym profilem ryzyka Money Makers występuje wymóg
kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego lub przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu
dużych zaangażowań, Spółka szacuje również kapitał wewnętrzny na pokrycie tych ryzyk, stosując
metody określone odpowiednio w załączniku nr 4 oraz załączniku nr 10 do Rozporządzenia
o wymogach kapitałowych.
7. Ryzyko kredytowe
7.1. Definicje należności przeterminowanych i z rozpoznaną trwałą utratą wartości
W Spółce stosuje się definicje należności przeterminowanych i z rozpoznaną trwałą utratą wartości,
określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 152,
poz. 1223, z późn. zm.).

7.2. Łączna kwota należności według wyceny na 31 grudnia 2012 roku
Łączna kwota należności według wyceny na wskazany dzień bilansowy wynosiła 1 015 481,94 zł.

7.3. Łączna i średnia kwota ekspozycji w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 roku (bez
uwzględnienia efektu ograniczenia ryzyka kredytowego)

Klasa ekspozycji

Wartość ekspozycji na
dzień bilansowy

Należności z tytułu podatków, dotacji i
ubezpieczeń społecznych
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
(zapadalność =< 3 miesiące)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
(zapadalność > 3 miesiące)
Należności od klientów detalicznych
Należności od klientów przedsiębiorców
Należności przeterminowane
Rzeczowe aktywa trwałe
SUMA

Średnia kwota
ekspozycji w okresie
1.01.2012-31.12.2012

488 536,64 zł

397 823,85 zł

4 361 904,06 zł

4 543 714,77 zł

0,00 zł

850 000,00 zł

269 020,11 zł
257 925,19 zł
0,00 zł
24 944,94 zł
5 402 330,94 zł

208 665,49 zł
227 537,45 zł
558 557,94 zł
35 373,20 zł
6 821 672,70 zł

7.4. Opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania korekt wyceny i wyliczonych
rezerw, które pomniejszają kapitały podstawowe
W zakresie nieobjętym opisem polityki rachunkowości Spółki znajdującym się we Wprowadzeniu do
Sprawozdania Finansowego za 2012 rok (sprawozdanie finansowe Money Makers za 2012 zostało
ujawnione na stronie internetowej moneymakers.pl), Spółka stosuje podejście i metody wskazane
w przepisach prawa.
7.5. Struktura geograficzna i branżowa ekspozycji
Money Makers prowadzi działalność wyłącznie na terytorium Polski. Rozbicie struktury ekspozycji
według mniejszych niż państwa obszarów geograficznych zostało uznane za niecelowe, w związku
z brakiem możliwości wyodrębnienia obszarów o zwiększonym lub zmniejszonym ryzyku.
Money Makers nie dokonuje podziału ekspozycji według struktury branżowej, wykraczającego ponad
podział wskazany w punkcie 7.3. niniejszego Raportu.
Spółka oblicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego metodą standardową, którego
wysokość nie jest zależna od struktury geograficznej lub branżowej ekspozycji.

7.6. Struktura ekspozycji według terminów zapadalności, w podziale na klasy ekspozycji, wraz
z wyszczególnieniem istotnych pozycji
Wszystkie ekspozycje Spółki miały charakter należności krótkoterminowych, a więc ich termin
zapadalności nie przekracza 1 roku.
Poziom istotności pozycji został określony na poziomie 25% wartości sumy ekspozycji, jednakże nie
mniej niż 250 000,00 zł. Zgodnie z tym kryterium, za istotne należy uznać następujące pozycje:
 Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych w kwocie 488 536,64 zł;
 Środki pieniężne na rachunkach bankowych o zapadalności nie większej niż 3 miesiące w
kwocie 4 361 904,06 zł;
 Należności od klientów detalicznych w kwocie 269 020,11 zł;
 Należności od klientów przedsiębiorców w kwocie 257 925,19 zł.
7.7. Informacje dotyczące ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości, ekspozycji
przeterminowanych, korekt wartości, rezerw, umorzeń należności, kwot odpisów i rozwiązań
oraz wszelkich innych korekt
W okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zdarzenia uzasadniające podjęcie
jakichkolwiek działań o charakterze wskazanym w nagłówku niniejszego podpunktu.
8. Ryzyko kredytowe kontrahenta
Ryzyko kredytowe kontrahenta, ze względu na stosowanie procedur ograniczania ryzyka
w działalności Spółki, zostało zidentyfikowane jako niewystępujące w działalności Money Makers.
W związku z powyższym, Spółka nie wylicza kapitału wewnętrznego na pokrycie tego ryzyka a także
nie przyjęła zasad zarządzania tym ryzykiem.
9. Informacje dotyczące przypisywania ocen ekspozycjom
Money Makers oblicza kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem metodą standardową.
Spółka w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:
 nie korzystała z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej ani agencji
kredytów eksportowych;
 nie posiadała ekspozycji, dla których stosowane są oceny wiarygodności kredytowej
przyznawane przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej lub agencję
kredytów eksportowych;
 nie dokonywała przenoszenia oceny emitenta i emisji na pozycje spoza portfela handlowego;
 nie stosowała również innego sposobu przypisania ocen wiarygodności kredytowej niż
zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej lub agencja kredytów eksportowych;
 nie stosowała technik ograniczenia ryzyka kredytowego.

10. Ryzyko operacyjne
Z uwagi na stosowanie wyłączenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia o wymogach
kapitałowych, Spółka nie wylicza wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Mimo to,
Money Makers szacuje kapitał wewnętrzny na pokrycie tego ryzyka, zgodnie z metodą wskazaną w
pkt 6.1. niniejszego Raportu.

11. Instrumenty kapitałowe w portfelu niehandlowym
Spółka w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 r. nie posiadała instrumentów kapitałowych
w portfelu niehandlowym.
12. Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym
Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym zostało zidentyfikowane jako nieistotne
w działalności Spółki. Money Makers dokonuje pomiarów ryzyka stopy procentowej w zakresie
lokowanych środków własnych Spółki oraz ocenia wpływ zmian tej stopy procentowej na wynik
finansowy.
W ramach przeprowadzonych w okresie 20 – 21 grudnia 2012 r. testów warunków skrajnych,
przyjęto scenariusz skrajny zakładający nieoczekiwane, równoległe na całej długości krzywej
dochodowości przesunięcie rynkowych stóp procentowych o 200 punktów bazowych.
Z uwagi na fakt, iż na dzień 30 listopada 2012 roku nie zidentyfikowano w bilansie Spółki aktywów ani
pasywów narażonych na ryzyko stopy procentowej, nie określono również wpływu potencjalnej
realizacji scenariusza skrajnego na wynik finansowy Money Makers.
13. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze
oraz wynagrodzenia tych osób
13.1. Sposób opracowywania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji polityki zmiennych
składników wynagrodzeń
W Money Makers została opracowana i wdrożona „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń
osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A.” (dalej: Polityka).
Za opracowanie i wdrożenie, a także aktualizację Polityki odpowiedzialny jest Zarząd. Inspektor
Nadzoru sporządza natomiast pisemny raport z przeglądu Polityki, określający stan jej realizacji.
Raport ten jest przedstawiany Radzie Nadzorczej. Polityka, a także jej zmiany wymagają
zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
W Money Makers nie działa komitet wynagrodzeń, z uwagi na nieznaczącą skalę działalności Spółki
w rozumieniu Rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

Przy opracowywaniu polityki zmiennych składników wynagrodzeń Spółka korzystała z usług podmiotu
zewnętrznego – kancelarii prawnej CP Legal Oprzalski Szczeciński spółka komandytowa.
13.2. Kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń
Spółka stosuje trwale zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska
kierownicze nie zawiera jakichkolwiek zmiennych składników wynagrodzenia – wobec tego
określenie kryteriów ich przyznawania stało się bezprzedmiotowe.
13.3. Wysokość wynagrodzeń w podziale na linie biznesowe
Całość działalności Money Makers została zakwalifikowana do linii biznesowej „zarządzanie
aktywami”. Pozostała działalność Spółki ma charakter pomocniczy wobec tej linii biznesowej. Łączna
wysokość wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze przypisana do linii biznesowej
„zarządzanie aktywami” jest tożsama z kwotą wskazaną w punkcie 13.4. niniejszego Raportu.
13.4. Wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze
Wobec przyjęcia zasady, że wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze nie zawiera
jakichkolwiek zmiennych składników wynagrodzenia, w Money Makers nie występują w szczególności
zmienne składniki wynagrodzeń, które nie zostały wypłacone w całości lub części lub które zostały
obniżone w związku z ze zmianami związanymi z korektą wyników domu maklerskiego, ani zmienne
składniki wynagrodzeń w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania pracy.
Kategoria pracowników
Członkowie Zarządu
Osoby pełniące funkcje kierownicze
związane z zarządzaniem ryzykiem
Pozostałe osoby
SUMA

Liczba
osób
4,5*

Forma wypłat

Wysokość wypłat

pieniężna

1 080 000,00 zł

0

-

-

1
5,5

pieniężna
SUMA

55 000,00 zł
1 135 000,00 zł

* W okresie styczeń-czerwiec Zarząd liczył 5 członków, natomiast w okresie lipiec-grudzień 4 członków.

Wynagrodzenie zostało przedstawione w ujęciu brutto.

